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Tăng cường hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả trong công tác tham mưu
Đây là một trong những nội dung chính, quan
trọng trong hội nghị phối hợp thực hiện nhiệm
vụ văn phòng khu vực miền Đông Nam bộ
lần thứ VI-2018 diễn ra tại Đà Lạt chiều ngày
19/5 do Văn phòng Đảng ủy - Văn phòng Bộ
Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp với Văn phòng
Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức. Tới dự hội nghị có
đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường
trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng;

Thiếu tướng Du Trường Giang - Phó Tư lệnh
Quân khu 7.
Theo báo cáo kết quả phối hợp hoạt động
một năm qua giữa Văn phòng Đảng ủy - Văn
phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 với Văn phòng
Tỉnh ủy, UBND các tỉnh, các cơ quan, đơn vị
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an... đã có sự gắn
kết chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong
từng đơn vị; chủ động kết nối và phối hợp bảo

NHỚ LỜI BÁC DẠY

đảm, phục vụ chu đáo, tuyệt đối an toàn cho
lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc
hội; các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo cơ
quan, địa phương tham dự các hoạt động thăm,
kiểm tra và làm việc tại các địa phương; văn
phòng các cấp trên địa bàn đã trao đổi, tham
mưu, báo cáo và hiệp đồng phục vụ cho lãnh
đạo, chỉ huy triển khai, tổ chức thành công,...

Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao
động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân
mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì
Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương
mẫu trong mọi việc.
(ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, 12/1958, T. 9, TR. 285, 286, 288, 290)

XEM TIẾP TRANG 2

CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM:
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Tác động tích cực
đến hộ sản xuất kinh doanh

Quyết liệt ngay từ đầu

Đó là phương châm của Huyện ủy
Đạ Tẻh trong triển khai thực hiện Chỉ
thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh”. Nhờ vậy mà các đơn
vị, địa phương trong huyện đã triển
khai mạnh mẽ nhiều biện pháp, góp
phần tạo sự chuyển biến nhất định
trong hai năm thực hiện Chỉ thị.
TRANG 2

Chủ động ứng phó
trong mùa mưa bão
TRANG 7

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Phật giáo Đà Lạt
với các hoạt động xã hội
TRANG 5

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

Đoàn công tác của Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH thăm vườn sản xuất của hộ bà Hoàng Thị Anh (Lữ Gia - Phường 9). Ảnh: Lê Hoa

TRANG 3

Tan cửa, nát nhà vì
“tín dụng đen”
TRANG 6

Những lá đơn tình nguyện
Những năm gần đây, trong các đợt
giao nhận quân ở Lạc Dương, tỷ lệ
tân binh là người dân tộc thiểu số nhập ngũ
ngày càng tăng. Đặc biệt, năm 2018 tỷ lệ
này đạt 100% và đa số đều viết đơn tình
nguyện lên đường nhập ngũ với khí thế hăng
hái được trở thành bộ đội Cụ Hồ.

TRANG 4

Người khuyết tật tìm kiếm cơ hội
bán hàng trên Internet

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Luật Đơn vị hành chính kinh
tế đặc biệt và những vấn đề
cần quan tâm
TRANG 7

TRANG 5
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Tăng cường hiệp đồng
chặt chẽ... 
TIẾP TRANG 1
... bảo đảm tuyệt đối an toàn các
sự kiện chính trị, ngoại giao, sự
kiện xã hội lớn diễn ra; phối hợp,
tham mưu chặt chẽ, phục vụ chu
đáo các đoàn lãnh đạo cao cấp,
đoàn công tác bộ, ngành Trung
ương, đơn vị, các đoàn ngoại giao
công tác trên địa bàn.
Tại hội nghị, các đại biểu đã
trao đổi nhiều kinh nghiệm trong
công tác phối hợp, tổ chức; trong
đó, nhiều ý kiến tham luận đã đề
xuất một số nội dung trọng tâm
thực hiện trong thời gian tới như:
Tiếp tục tăng cường hơn nữa các
mối quan hệ công tác theo chiều
sâu và chiều rộng để tạo sự kết
nối nhanh, hiệu quả giữa các văn
phòng. Đặc biệt là tăng cường hiệp
đồng chặt chẽ, hiệu quả trong công
tác tham mưu, trao đổi thông tin
giữa văn phòng các cấp; tiếp xúc,
giao lưu, tổ chức rút kinh nghiệm
về hoạt động công tác văn phòng
ở từng địa phương; xây dựng hệ
thống kết nối trực tiếp, kịp thời
thông tin giữa chỉ huy các văn
phòng để cập nhật, trao đổi thông
tin nhanh nhất;…
C.THÀNH
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Quyết liệt ngay từ đầu
Đó là phương châm của Huyện ủy Đạ Tẻh trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhờ vậy mà các đơn vị, địa
phương trong huyện đã triển khai mạnh mẽ nhiều biện pháp, góp phần tạo sự chuyển biến
nhất định trong hai năm thực hiện Chỉ thị.

Các gương điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh được biểu dương, khen thưởng để nhân rộng.
Ảnh: H.Sang

ĐẠ TẺH: Bồi dưỡng kiến thức

quốc phòng và an ninh

Từ 21-24/5, Trung tâm Bồi dưỡng
Chính trị huyện Đạ Tẻh phối hợp với
Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an
ninh huyện đã tổ chức lớp bồi dưỡng
kiến thức quốc phòng và an ninh.
Tham gia lớp học có gần 100 học
viên là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng
và giáo viên các trường THCS, tiểu
học và mầm non trên địa bàn huyện.
Trong thời gian 4 ngày, các học viên
sẽ được bồi dưỡng kiến thức theo
chương trình bồi dưỡng kiến thức
quốc phòng và an ninh của Bộ Quốc
phòng. Các nội dung bồi dưỡng chủ
yếu gồm: Đường lối, quan điểm của
Đảng Cộng sản, chính sách, pháp
luật của Nhà nước Việt Nam về quốc
phòng, an ninh; đường lối, quan điểm
của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp
luật của Nhà nước Việt Nam về dân
tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an
ninh trong tình hình mới; đường lối,
quan điểm của Đảng Cộng sản, chính
sách, pháp luật của Nhà nước Việt
Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn
với tăng cường, củng cố quốc phòng,
an ninh và hoạt động đối ngoại trong
tình hình mới; đường lối, quan điểm
của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp
luật của Nhà nước Việt Nam về bảo
vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn
hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh Tổ quốc; biên giới
quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên
giới quốc gia; quản lý, bảo vệ chủ
quyền biển, đảo Việt Nam trong tình
hình mới; phòng, chống chiến lược
“diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật
đổ của các thế lực thù địch đối với
Việt Nam và nội dung cơ bản của các
Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia,
Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc
phòng và an ninh, Dân quân tự vệ,
Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam,
Pháp lệnh Dự bị động viên.

ĐÔNG ANH

Thực hiện đồng bộ
nhiều biện pháp
Ngay sau khi Tỉnh ủy ban hành
kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 của
Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học
tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh”,
Ban Thường vụ Huyện ủy Đạ
Tẻh cũng đã ban hành ngay kế
hoạch triển khai nội dung này;
đồng thời bổ sung nội dung thực
hiện Chỉ thị 05 vào chương trình
hành động toàn khóa của Ban
Chấp hành Đảng bộ huyện để kịp
thời triển khai thực hiện Chỉ thị
có hiệu quả.
Theo đó, Huyện ủy đã tổ
chức hội nghị cán bộ chủ chốt
toàn huyện để quán triệt Chỉ thị
cũng như kế hoạch triển khai của
Huyện ủy. Ông Hồ Quốc Phong
- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện
ủy Đạ Tẻh cho biết: “Để có sự
đồng lòng, quyết tâm ngay từ
đầu, nhất là từ người đứng đầu,
Huyện ủy đã tổ chức lễ phát động
và ký cam kết thực hiện Chỉ thị
05 đối với tất cả các tổ chức cơ
sở đảng trực thuộc, Mặt trận Tổ
quốc và các đoàn thể chính trị - xã
hội huyện”.
Ngay tại lễ phát động, Bí thư
Huyện ủy Tôn Thiện Đồng nhấn
mạnh 7 nội dung cụ thể cần thực
hiện ngay gồm: Đẩy mạnh việc
học tập Chỉ thị đến toàn bộ cán
bộ, đảng viên và quần chúng nhân
dân. Đa dạng các hình thức tuyên
truyền để nội dung Chỉ thị đi sâu
vào đời sống. Đưa việc thực hiện
Chỉ thị gắn với thực hiện Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ huyện
thành nội dung trọng tâm trong
nghị quyết của cấp ủy, là nội dung
sinh hoạt thường xuyên của các
chi bộ gắn với việc thực hiện các
nhiệm vụ chính trị và giải quyết
các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở
địa phương. Thực hiện Chỉ thị
bằng những việc làm cụ thể và
chú trọng gây dựng cũng như

nhân rộng những điển hình tiên
tiến. Người đứng đầu và cán bộ
chủ chốt phải đi đầu, làm gương
trong thực hiện Chỉ thị. Thực hiện
nghiêm túc công tác kiểm tra,
giám sát để tránh tình trạng qua
loa, đối phó, hình thức trong thực
hiện nội dung này. Các cơ quan,
đơn vị trưng bày ảnh Bác và sưu
tầm những câu nói của Bác phù
hợp với nhiệm vụ ngành mình,
trưng bày trang trọng tại đơn
vị để nhắc nhở cán bộ thường
xuyên trong thực hiện nhiệm vụ.
“Việc nêu ra 7 nội dung cụ thể
cần làm ngay vừa tóm lược được
nội dung cốt lõi của Chỉ thị, đồng
thời chỉ rõ những việc làm cụ thể
để các địa phương dễ dàng trong
việc triển khai” - ông Hồ Quốc
Phong nói.
Đạ Tẻh là một trong những địa
phương đi đầu, sáng tạo so với
các địa phương khác trong tỉnh
về việc tuyên truyền các nội dung
thực hiện Chỉ thị. Theo Trưởng
Ban Tuyên giáo huyện, để việc
học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh
lan rộng trong toàn dân, Huyện
ủy đã xây dựng kế hoạch tổ chức
hội thi tìm hiểu nội dung này năm
2017 với 2 vòng sơ loại và chung
kết, thu hút 25 đội tham gia. Qua
hội thi, các TCCS Đảng đã quan
tâm đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng từ
hình thức đến nội dung. Đặc biệt,
thông qua hình thức sân khấu hóa,
nội dung của Chỉ thị 05 được lồng
ghép với Nghị quyết TW4 cũng
như các nhiệm vụ lớn hiện nay
như xây dựng nông thôn mới...
Đồng thời, thông qua các nội dung
thể hiện qua trực quan sinh động,
những câu chuyện về tấm gương
đạo đức của Bác cũng vì thế mà
lan tỏa rộng trong đời sống.

Nhiều chuyển biến
Bà Nguyễn Thị Quy - Bí thư
chi bộ Thôn 4A, xã Triệu Hải

nói: “Bác là tấm gương sáng mà
rọi vào đó mỗi người đều thấy có
rất nhiều điều để học. Tuy nhiên,
đối với từng nhiệm vụ cụ thể,
mình rọi vào đó để tìm ra hướng
giải quyết cụ thể. Như ở Thôn
4A này, việc học Bác nắm rõ
tình hình từng hộ gia đình trong
thôn đã giúp tôi và ban thôn vận
động thành công một gia đình
sinh sống trái phép trên đất thuộc
hội trường thôn hàng chục năm
nay. Và cũng học Bác trong việc
lựa sức dân, Chi bộ Thôn 4A đã
chọn lực lượng người cao tuổi đi
đầu, làm gương trong xây dựng
các tuyến đường hoa trong thôn.
Nhờ vậy đến nay 4A đang là thôn
có những tuyến đường đẹp nhất
xã Triệu Hải”.
Theo Ban Tuyên giáo Huyện
ủy, hiện 100% cơ quan từ huyện
đến cơ sở đã thực hiện nghiêm
nội dung treo ảnh Bác Hồ tại vị
trí trang trọng ở công sở và trong
phòng làm việc cũng như sưu
tầm những lời dạy của Bác phù
hợp với công việc của cán bộ,
công chức đã được các cơ quan,
đơn vị thực hiện. Từ đó, giúp
nâng cao ý thức, trách nhiệm
cán bộ trong thực hiện nhiệm
vụ. Đồng thời nêu cao tinh thần
“vì nhân dân phục vụ” trong cán
bộ, đảng viên.
Để việc thực hiện Chỉ thị
thường xuyên, liên tục và đi vào
nền nếp, vai trò của công tác
kiểm tra, giám sát từ cấp trên
xuống cấp dưới, từ chi bộ đến
cán bộ, đảng viên trong đơn vị
là vô cùng quan trọng. Theo ông
Hồ Quốc Phong: “Thực hiện lời
dạy của Bác “Kiểm tra có tác
dụng thúc đẩy và giáo dục đảng
viên và cán bộ làm tròn nhiệm
vụ đối với Đảng, đối với Nhà
nước, làm gương cho nhân dân.
Do đó, mà góp phần vào việc
củng cố Đảng về tư tưởng, về
tổ chức” nên Huyện ủy rất chú

trọng thực hiện nhiệm vụ này
để thường xuyên đốc thúc các
cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực
hiện tốt Chỉ thị”.
Ghi nhận tại Chi nhánh Văn
phòng đăng ký đất đai huyện Đạ
Tẻh, ông Nguyễn Minh Phụng
- Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi
nhánh cho biết: Sau khi mỗi cá
nhân hoàn thành bản đăng ký của
mình, cuộc họp toàn cơ quan sẽ
được tổ chức để xem xét những
nội dung đăng ký của các cá
nhân. Từ đó, những nội dung
đăng ký mang tính hình thức,
qua loa hay không mang tính
khả thi, thiếu thiết thực sẽ được
góp ý để sửa đổi. Có đến 50%
nội dung đăng ký chưa đạt, nên
chi bộ nghiêm khắc yêu cầu các
cá nhân phải làm lại, đăng ký
nội dung thiết thực phù hợp với
từng cương vị công tác của mình,
trên cơ sở những hạn chế của bản
thân về mặt nào thì đăng ký nội
dung học tập đó để từng bước
khắc phục, hạn chế khuyết điểm.
Bởi thế, những nội dung đăng ký
chủ yếu gắn với các nhiệm vụ
như: đảm bảo giải quyết hồ sơ
đo đạc đúng hạn, cập nhật chỉnh
lý hồ sơ địa chính kịp thời, thực
hiện các thủ tục hành chính đảm
bảo nhanh gọn cho người dân...
Cũng theo ông Phụng, sau khi
nắm rõ nội dung đăng ký của
từng cá nhân, chi bộ và lãnh đạo
cơ quan thực hiện nghiêm việc
kiểm tra, giám sát thực hiện. Thứ
năm hàng tuần, trong cuộc họp
của đơn vị, những cá nhân vi
phạm trong tuần sẽ bị nhắc nhở
và ghi tên lên bảng thông báo
của cơ quan và các hình thức xử
lý sẽ tăng dần. Hàng tháng, hàng
quý, chi bộ, cơ quan sẽ xem xét
kết quả thực hiện để kịp thời biểu
dương những cá nhân thực hiện
tốt và kịp thời góp ý, nhắc nhở
những cá nhân chưa thực hiện
tốt. Thông qua việc tăng cường
kiểm tra, giám sát cũng như thực
hiện nghiêm các quy định, chi bộ
đã ra quyết định thi hành kỷ luật
đối với 1 đồng chí với hình thức
khiển trách do vi phạm trong
thực hiện chức trách, nhiệm vụ
được giao.
Với sự quyết liệt ngay từ đầu
và đa dạng hóa các biện pháp
thực hiện, Chỉ thị 05 đã dần lan
tỏa trong đời sống, tạo nên sự
đồng thuận của nhân dân, nhất
là trong xây dựng và phát triển
địa phương. Trong thời gian 2
năm, nhân dân toàn huyện đóng
góp xây dựng được 11 nhà văn
hóa thôn, bê tông hóa 17 tuyến
đường với tổng chiều dài là 14,7
km với số tiền đóng góp là 5,4
tỷ đồng, tham gia 6.120 ngày
công, hiến 2.100 m2 đất để xây
dựng công trình. Các cơ sở đoàn
trên toàn huyện đã đăng ký thực
hiện 29 công trình thanh niên
với số tiền trị giá hơn 200 triệu
đồng, với hàng ngàn ngày công
ra quân ngày thứ bảy, ngày Chủ
nhật xanh...
NGỌC NGÀ
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ĐÀ LẠT: Trên 54% diện tích

CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM:

Tác động tích cực đến hộ sản xuất kinh doanh
Hộ vay vui mừng đón nhận
nguồn vốn hỗ trợ việc làm

Bà Hoàng Thị Anh (Lữ Gia
- Phường 9) có 1,2 sào đất liền
khoảnh, trồng 80 ngàn cây bông cúc
chia làm 2 lứa, gối đầu 3 tháng/vụ.
Bên này là vạt bông cúc đang cho thu
hoạch, bên kia là vạt cây bông cúc
xanh um chưa cho nụ. Nhận được
vốn vay ngân hàng, bà Anh cho lợp
lại mái nhà lồng luôn. Bà nói, gia
đình dự định thu nốt đợt cúc này
mới lợp, nhưng mấy cơn mưa đầu
mùa dữ quá, phải cho lợp trước khi
thu cúc. Nên nếu được vay theo nhu
cầu, bà Anh cần tới 200 triệu đồng
để làm lại toàn bộ giàn đã hư hỏng.
Bà Nguyễn Thị Mỹ cũng ở Lữ
Gia, đang trồng rau trên 3,5 sào
đất thuê và 1,2 sào đất của gia đình.
Bà cũng được vay vốn TDCS, dự
định để lợp lại khu nhà lồng 1,2
sào ở gần suối hay bị lụt. Nhà bà
Mỹ đang trồng lơ, cứ mỗi 3 tháng
thu được 3 ngàn đồng/gốc. Cả gia
đình bà Anh và bà Mỹ đều chỉ có
hai vợ chồng làm vườn hằng ngày,
những lúc xuống giống mới mượn
thêm người và bán cả vạt nên người
mua tự cắt. Doanh thu từ khoảng
60-100 triệu đồng /vụ, nhưng cần
có sức đầu tư lớn. Khoản thu nhập,
ngoài trang trải cuộc sống và tái đầu
tư thì cũng không còn nhiều để tích
lũy. Vì vậy, nguồn vốn TDCS tuy
không nhiều, nhưng có sự hỗ trợ kịp
thời để chỉnh trang vườn tược là rất
quý - bà Mỹ cho biết.
Cơ sở nuôi cấy mô giống hoa cúc
của bà Vũ Thị Xuân Thanh có mức
đầu tư ban đầu khoảng 500 triệu
đồng, hoạt động 2 năm nay. Mỗi
tháng xuất 100 ngàn cây giống, cho
doanh thu khoảng 100 triệu đồng.
Sau khi trả lương 3 cử nhân và 12
công nhân lao động phổ thông và
các chi phí vật tư, điện nước khác…,
còn lãi khoảng 20 triệu đồng. Bà
Thanh muốn mở rộng cơ sở cấy mô
thêm một tầng nữa, với chi phí dự
kiến khoảng 400 triệu đồng riêng
cho nhà tiền chế. Vì dùng tôn, nên
phải sử dụng tấm cách nhiệt và chạy
máy lạnh thì cây mới chịu được, nên
chi phí rất cao. Nhu cầu vốn của bà
Thanh khoảng vài trăm triệu đồng,
với khoản vay từ NHCSH, bà đỡ
được tiền lãi của 50 triệu đồng.
Cơ sở sản xuất may quần áo của
bà Lê Thị Minh Châu và 5 người
bạn cùng góp vốn ở đường Quang
Trung, mỗi ngày sản xuất 50 bộ

Cho vay giải quyết việc làm là một trong 13 chương trình tín dụng chính sách (TDCS) của Ngân hàng
Chính sách xã hội (NHCSXH). Từ đầu năm 2018 đến nay, nguồn vốn TDCS tại thành phố Đà Lạt có tỷ
lệ tăng trưởng cao nhất từ cả 3 cấp là nguồn vốn trung ương và nguồn vốn địa phương (ngân sách
tỉnh và ngân sách thành phố ủy thác).

sản xuất nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao

Thực hiện chương trình phát
triển nông nghiệp công nghệ
cao, đến nay trên địa bàn thành
phố Đà Lạt có 5.737 ha sản xuất
nông nghiệp ứng dụng công nghệ
cao (tăng 244 ha so với cuối
năm 2017), chiếm 54,6% trên
tổng diện tích đất sản xuất nông
nghiệp của thành phố.
Trong đó, diện tích rau, hoa và
cây đặc sản ứng dụng công nghệ
cao có 4.889 ha (rau: 3.091 ha,
dâu tây: 75 ha, atisô: 60 ha và
hoa các loại: 1.663 ha); diện tích
chè ứng dụng công nghệ cao 210
ha; và diện tích cà phê ứng đụng
công nghệ cao là 638 ha.
Được biết, trong những tháng
đầu năm 2018, thành phố Đà Lạt
đã gieo trồng được trên 4.756 ha
cây hàng năm, trong đó rau các
loại 3.058,8 ha, đậu các loại 9,75
ha, hoa các loại 1.527,6 ha và các
loại cây hàng năm khác 160,2 ha.
Ngoài ra, trên địa bàn thành phố
còn có 5.802 ha cây lâu năm như
trà, cà phê…
LHT

Đoàn công tác của Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH thăm vườn sản xuất của hộ bà Hoàng Thị Anh (Lữ Gia - Phường 9). Ảnh: L.Hoa

quần áo nỉ bán ở chợ đêm. Lúc
mới thành lập vào cuối năm 2016,
bà Châu và những người bạn thỏa
thuận góp vốn 50 triệu đồng/người.
Nay, với nguồn vốn 50 triệu đồng
được vay, coi như có khoản gối đầu
để mua vải và vật liệu may…

Góp thêm vốn đầu tư
sản xuất kinh doanh

Đầu tháng 4/2018, nguồn vốn
hỗ trợ việc làm được triển khai tại
Phường 9, thành phố Đà Lạt - địa
bàn có 9% là hộ sản xuất nông
nghiệp và gần 91% là hộ kinh
doanh dịch vụ. Dư nợ cho vay giải
quyết việc làm ở địa bàn Phường 9
đến ngày 30/4/2018 đạt 1.283 triệu
đồng/37 món vay, tạo thêm việc làm
cho 10 lao động. Từ tháng 10/2017,
Phường 9 không còn hộ nghèo, nên
dư nợ cho vay đối tượng hộ nghèo
chỉ còn 225 triệu đồng/10 món vay.
Cũng như Phường 9, nhiều phường,
xã trên địa bàn thành phố Đà Lạt
không có nhu cầu vay vốn hộ nghèo,
nhưng nhu cầu vay vốn giải quyết
việc làm lại rất nhiều.
Khoản vay 50 triệu đồng cho một
dự án sản xuất của NHCSXH, thực
chất, chỉ góp thêm cho mục đích
đầu tư của hộ sản xuất kinh doanh.
Vì trên thực tế, mỗi mức đầu tư

Giao lưu kết nối du lịch Đà Lạt - Bang Kok
Nằm trong chương trình Xúc tiến
quảng bá đường bay du lịch Đà Lạt
- Bang Kok, chiều ngày 19/5/2018,
tại thủ đô Bang Kok, Tổng cục Du
lịch Thái Lan đã tổ chức chương
trình giao lưu kết nối du lịch Đà
Lạt - Bang Kok với sự tham gia
của đại diện ngành du lịch và các
hãng lữ hành của hai địa phương.
Tại chương trình, Tổng cục Du lịch
Thái Lan đánh giá cao về tiềm năng
du lịch của hai bên sau khi đường
bay thẳng Đà Lạt - Bang Kok được
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hãng Vietjet đưa vào khai thác với
tần suất 5 chuyến/tuần. Các hãng lữ
hành hai địa phương đã giới thiệu,
chia sẻ những tiềm năng, lợi thế về
phát triển du lịch cũng như tìm hiểu
cơ hội hợp tác, kết nối tour tuyến du
lịch trong thời gian tới. Đồng thời,
hai bên cũng chia sẻ nhiều kinh
nghiệm đón tiếp, nhu cầu của du
khách mỗi địa phương và nêu ra
những khó khăn cần tháo gỡ để
hướng tới một thị trường du lịch
hấp dẫn. 
D.QUỲNH

ban đầu của các dự án là rất cao,
chỉ tính riêng chi phí cho 1 sào nhà
lồng cần đến 300 triệu đồng. Vì vậy,
đến thời điểm 30/4, nguồn vốn giải
quyết việc làm từ Trung ương tăng
so với cùng kỳ hơn 4.110 triệu đồng
và đã triển khai đến hơn 94,6% kế
hoạch cho năm 2018; Ngân sách
từ tỉnh, thành phố giao 4.600 triệu
đồng cũng đã giải ngân 3.050 triệu
đồng; đã có 526 dự án được vay vốn
giải quyết việc làm, đồng nghĩa với
việc có ít nhất 526 lao động có việc
làm từ chương trình này. Tính riêng
tháng 4/2018, NHCSXH thành phố
Đà Lạt đã tổng hợp 210 dự án cho
vay hỗ trợ tạo việc làm và duy trì
mở rộng việc làm với số tiền đề nghị
hơn 10 tỷ đồng.
Nhưng, ghi nhận chung của các
hộ vay, các tổ chức xã hội nhận ủy
thác đều mong muốn có thêm nhiều
hộ được vay vốn và hạn mức vốn
vay được tăng lên… Tuy nhiên,
vốn TDCS từ các cấp chuyển về có
hạn. Để có nhiều hơn nguồn vốn
vay, như Chủ tịch UBND thành
phố Đà Lạt - ông Tôn Thiện San
yêu cầu các chủ tịch UBND xã,
phường, trong thực hiện chi tiêu
kế hoạch tín dụng chính sách năm
2018, cần tăng cường tuyên truyền,
vận động nhân dân, các tổ chức và

doanh nghiệp gửi tiền tiết kiệm vào
NHCSXH - có mức lãi suất ngang
bằng với các ngân hàng thương mại,
nhưng được nhà nước bảo đảm nên
an toàn tuyệt đối để tăng nguồn vốn
cho các hộ vay.
Ông Vũ Công Tiến - Chủ tịch Hội
Cựu chiến binh, thành viên Ban đại
diện Hội đồng quản trị NHCSXH
tỉnh Lâm Đồng, trong buổi làm
việc với UBND thành phố Đà Lạt,
nhận xét: Thành phố Đà Lạt triển
khai các chương trình về hoạt động
TDCS đồng bộ, phát huy được vai
trò của chủ tịch xã và các hội đoàn
thể. Xây dựng được chương trình
kế hoạch phân bổ, giao chỉ tiêu
cho địa phương; gắn việc sử dụng
nguồn vốn với các chương trình
kinh tế - xã hội khác, cơ bản đã đáp
ứng đươc yêu cầu. Nhưng, thành
phố Đà Lạt không còn xã vùng
khó khăn, hộ nghèo rất ít, cần quan
tâm kế hoạch huy động vốn và dư
nợ tiết kiệm; gắn việc vay vốn với
việc hỗ trợ trong các lĩnh vực khác,
như giải quyết việc làm, phát triển
sản xuất…; phối hợp tuyên truyền
để nâng cao nhận thức của người
dân trong hoạt động của NHCSXH,
quản lý và phân bổ nguồn vốn hiệu
quả, góp phần đem lại lợi ích thiết
thực cho hộ vay.
LÊ HOA

Phiên chợ hàng Việt
về miền núi

Các gian hàng được bày bán tại Lạc Dương.

Từ ngày 21-25/5, nằm trong
khuôn khổ chương trình xúc tiến
thương mại Quốc gia năm 2018,
Phiên chợ hàng Việt về miền núi
được tổ chức tại thị trấn Thạnh
Mỹ, huyện Đơn Dương. Chương
trình do Trung tâm Xúc tiến Đầu
tư, Thương mại và Du lịch tỉnh
Lâm Đồng tổ chức.
Ông Nguyễn Xuân Hùng Giám đốc Trung tâm Xúc tiến
Đầu tư, Thương mại và Du lịch
tỉnh cho biết: Chương trình
nhằm tiếp tục đẩy mạnh hơn
nữa Cuộc vận động “Người Việt
Nam ưu tiên dùng hàng Việt
Nam”. Đồng thời, tạo ra những
“ngày hội” của bà con vùng sâu,
vùng xa, vùng miền núi, vùng
đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm
đem đến tay người tiêu dùng
những sản phẩm chất lượng, uy
tín trong nước sản xuất với giá
cả hợp lý.
Trước đó, Phiên chợ đưa hàng
Việt về miền núi đã được tổ chức
từ ngày 18-21/5/2018 tại thị trấn
Lạc Dương, huyện Lạc Dương
với 14 doanh nghiệp tham gia.
Được biết, các doanh nghiệp
tham gia 2 phiên chợ chủ yếu là
các doanh nghiệp trong tỉnh với
các sản phẩm chủ yếu là nhu yếu
phẩm như cà phê, trà, đồ dùng
sinh hoạt…
DIỄM THƯƠNG
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Sở Tài chính và UBND
huyện Đơn Dương dẫn đầu
về chỉ số cải cách
hành chính năm 2017
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa công
bố Quyết định số 920/QĐ-UBND
ngày 18/5/2018 về Công bố Chỉ
số cải cách hành chính năm 2017
của các sở, ban, ngành, UBND các
huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, 3 vị trí dẫn đầu khối các
sở, ban, ngành lần lượt thuộc về Sở
Tài chính, Sở Giao thông Vận tải và
Sở Giáo dục và Đào tạo; Ban Dân
tộc đứng cuối cùng trong khối các
sở, ban, ngành.
Đối với UBND các huyện, thành
phố trong tỉnh, 3 vị trí dẫn đầu lần
lượt thuộc về: UBND huyện Đơn
Dương, UBND huyện Đức Trọng
và UBND TP Đà Lạt. Riêng UBND
huyện Đam Rông là địa phương xếp
thứ hạng cuối trong khối này.
Trên cơ sở kết quả vừa được công
bố, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng
các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND
các huyện, thành phố thực hiện có
hiệu quả các giải pháp nâng cao chỉ
số cũng như hiệu quả công tác cải
cách hành chính trong năm 2018
và các năm tiếp theo tại đơn vị, địa
phương mình.
LHT

Hơn 46 ngàn chỉ tiêu
tuyển sinh vào lớp 6 và
lớp 10 năm học 2018-2019
UBND tỉnh đã phê duyệt chỉ tiêu
tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 năm
học 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh
Lâm Đồng. Theo đó, tuyển sinh vào
các trường công lập hơn 40 ngàn
học sinh và các trường ngoài công
lập 690 học sinh. Cụ thể: tuyển sinh
vào lớp 6 với 24.006 học sinh (các
trường PT DTNT có cấp THCS 540
học sinh; các trường có cấp THCS
trực thuộc Sở GDĐT 1.313 học sinh);
tuyển sinh vào lớp 10 với 16.100 học
sinh (gồm: Trường THPT Chuyên
Thăng Long 315 học sinh, Trường
THPT Chuyên Bảo Lộc 225 học sinh,
Trường PT DTNT THPT tỉnh 155
học sinh, Trường PT DTNT THCS
và THPT liên huyện phía Nam 90
học sinh; các trường THPT trên địa
bàn tỉnh 15.315 học sinh). V.HÙNG

ĐÀ LẠT: Áp lực sỹ số

học sinh quá đông

Bà Đàm Thị Kinh, Giám đốc Sở
Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng cho
biết, ngành Giáo dục Đà Lạt đang
chịu áp lực do tỷ lệ học sinh/lớp cao
so với quy định. Theo đó, với khối
tiểu học, trung bình một lớp có 40
học sinh, so với quy định của ngành
giáo dục là 35 em/lớp. Với khối
THCS, quy định là 45 em/lớp thì Đà
Lạt đã vượt qua 45 em/lớp. Việc tỷ
lệ học sinh/lớp cao khiến trường lớp
quá tải, chất lượng dạy và học gặp
một số khó khăn nhất định. Ngoài ra,
năm học 2018-2019, với lớp đầu cấp
THCS (lớp 6), Đà Lạt sẽ bị gây sức
ép lớn hơn do số lượng học sinh sinh
năm 2007 (năm heo vàng) chuyển
cấp. Bà Kinh cho biết, tỷ lệ học sinh
của Đà Lạt cao chủ yếu do tăng dân
số cơ học và ngành giáo dục đang tìm
hướng giải quyết thích đáng. 
D.Q

Những lá đơn tình nguyện

B

ịn rịn chia tay cha mẹ
già, đây là lần đầu tiên
Kơ Să Ka Sia - chàng
trai vừa tròn 19 tuổi dân
tộc K’Ho ở xã Đạ Sar xa gia đình.
Là con út trong nhà, Ka Sia được
cha mẹ nuông chiều hơn. Khi nghe
thông báo tuyển chọn thanh niên
lên đường làm nghĩa vụ quân sự,
Ka Sia viết đơn tình nguyện nhập
ngũ. “Nghe kết quả trúng tuyển,
mình rất vui mừng vì sẽ được
khoác trên người màu áo xanh bộ
đội cụ Hồ. Mình biết cuộc sống
xa nhà vào môi trường quân đội
sẽ nghiêm khắc, nhưng đó cũng
là dịp để mình rèn luyện bản thân,
đóng góp sức trẻ để xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc”, Ha Sia chia sẻ.
Còn Kra Jãn Phlin - chàng trai
25 tuổi dân tộc Cil tại xã Lát lại
là con đầu trong nhà. Học xong
THPT, Phlin ở nhà phụ cha mẹ
việc nương rẫy và dần trở thành
lao động chính của gia đình. Viết
đơn tình nguyện nhập ngũ năm
nay, Phlin biết rằng cha mẹ sẽ vất
vả nhiều hơn vì thiếu vắng bàn tay
lao động của mình, nhưng ước mơ
được trở thành bộ đội khiến Phlin
quyết định tham gia nghĩa vụ quân
sự. “Từ nhỏ, nhìn thấy các chú bộ
đội mình rất thích. Khi học những
bài nói về lính cụ Hồ, mình càng
mong muốn sẽ có ngày là anh bộ
đội. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình
khó khăn, học xong mình ở nhà
lao động cùng cha mẹ để nuôi các
em ăn học nên tạm gác việc nhập
ngũ. Giờ đây, mình đã thực hiện
được ước mơ và tự nhủ sẽ cố gắng
để hoàn thành nghĩa vụ quân sự”,
Phlin phấn khởi.
Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh
- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy
Quân sự huyện Lạc Dương cho
hay: Những năm gần đây, trong
các đợt tuyển chọn nghĩa vụ quân
sự, thanh niên người DTTS trên
địa bàn tham gia khá đông và tình
nguyện viết đơn đi nghĩa vụ. Qua
khám chọn, hầu hết đều đủ tiêu
chuẩn, là những thanh niên ưu tú ở
địa phương, có người là nông dân

Những năm gần đây, trong các đợt giao nhận quân ở Lạc Dương, tỷ lệ tân binh là người dân tộc
thiểu số (DTTS) nhập ngũ ngày càng tăng. Đặc biệt, năm 2018 tỷ lệ này đạt 100% và đa số đều
viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ với khí thế hăng hái được trở thành bộ đội Cụ Hồ.

Thanh niên DTTS huyện Lạc Dương hào hứng tham gia các trò chơi trong ngày hội tòng quân. Ảnh: V.H

lao động giỏi, có người hoạt động
năng nổ ở thôn, buôn...
Tỷ lệ quân nhân là người DTTS
tham gia nhập ngũ ở huyện Lạc
Dương tăng dần qua các năm. Nếu
như năm 2014, quân nhân là người
DTTS chiếm 30/35 chỉ tiêu, tỷ lệ
85,7%, thì tỷ lệ này các năm 2015
là 88,5%, năm 2016 là 95,5%...
và năm 2018 là 100%. Để thu hút
đông đảo thanh niên DTTS hăng
hái lên đường nhập ngũ, nhiều địa
phương trong huyện đã làm tốt
công tác tuyên truyền, vận động,
đặc biệt là sự quan tâm đến các tân
binh và thân nhân của họ.
Trước khi ngày hội tòng quân
năm 2018 diễn ra, xã Đạ Sar đã
có nhiều hoạt động nhằm động
viên, tiếp thêm khí thế cho thanh
niên chuẩn bị lên đường thực hiện
nghĩa vụ quân sự. Từ những thứ
nhỏ nhất như bàn chải, kem đánh
răng, giày dép, quần áo...; các tân
binh đều được trang bị đầy đủ.
Không chỉ vậy, chính quyền địa
phương còn đến tận từng nhà tân

binh thăm hỏi và trao những phần
quà để động viên gia đình tạo điều
kiện cho con em lên đường hoàn
thành tốt nghĩa vụ. Bà Liêng Jrang
K’My - Thôn 1 vui vẻ: “Được sự
quan tâm của chính quyền, gia
đình tôi rất vui. Tuy hơi nhớ con
trai đi nghĩa vụ, nhưng tôi vẫn
động viên con cố gắng hoàn thành
nhiệm vụ của mình”. Xã Đạ Sar
năm nay có 7 thanh niên nhập ngũ,
trong đó có 1 đảng viên.
Không chỉ riêng Đạ Sar, hầu hết
các xã, thị trấn trong huyện đều tổ
chức các hoạt động để khích lệ tinh
thần tân binh và quan tâm, động
viên những gia đình có con em lên
đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.
UBND huyện đã phân công mỗi
ban, ngành, đoàn thể đến thăm hỏi,
tặng quà cho một xã, thị trấn. Đặc
biệt, trước ngày các tân binh lên
đường đến với đơn vị mới, UBND
huyện đã long trọng tổ chức hội trại
tòng quân nhằm động viên tinh thần
và tạo khí thế cho các tân binh lên
đường nhập ngũ. Ngày diễn ra hội

trại tòng quân, nhiều thân nhân đến
tham gia cùng để động viên và cổ
vũ tinh thần cho các tân binh. Có
những gia đình cách xa trung tâm
huyện 50 - 60 cây số như xã Đưng
K’Nớ, xã Đạ Chais... cũng có mặt
để tiếp thêm khí thế cho con em
hăng hái lên đường, thực hiện nghĩa
vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.
Ông Sử Thanh Hoài - Phó Chủ
tịch UBND huyện Lạc Dương
nhấn mạnh: tân binh được tuyển
chọn để thực hiện nghĩa vụ quân
sự là những thanh niên ưu tú của
địa phương. Đặc biệt, tân binh là
người DTTS tự nguyện viết đơn
nhập ngũ là những người con ưu
tú của buôn làng. Đó là những
tấm gương để giáo dục cho đoàn
viên thanh niên truyền thống cách
mạng của dân tộc, của quê hương.
Qua đó, góp phần xây dựng ý thức,
trách nhiệm cho đoàn viên thanh
niên và công dân trong độ tuổi
nhập ngũ đối với sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc.
VIỆT HÙNG

Hơn 300 cán bộ, hội viên phụ nữ được truyền thông phổ biến giáo dục pháp luật
Vừa qua, Hội LHPN tỉnh đã
tổ chức 2 lớp tập huấn tuyên
truyền phổ biến giáo dục pháp
luật năm 2018 cho hơn 300 cán
bộ, hội viên, phụ nữ huyện Di
Linh và Đức Trọng.
Tại các buổi truyền thông,
học viên được truyền đạt các
nội dung của Bộ Luật Hình

sự, Luật An toàn giao thông
đường bộ; Luật Phòng cháy
chữa cháy; Luật Trợ giúp pháp
lý; Luật Hôn nhân và Gia đình;
Luật Phòng chống mua bán
người, phòng chống tệ nạn mại
dâm, ma túy và các văn bản
pháp luật mới liên quan trực
tiếp đến quyền và lợi ích hợp

pháp, chính đáng của phụ nữ và
trẻ em.
Đây là chương trình phối hợp
hàng năm giữa Hội LHPN tỉnh
và Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng
nhằm nâng cao kiến thức, kỹ
năng cho cán bộ, hội viên, phụ
nữ trong công tác tuyên truyền,
vận động. Hiểu và nắm vững

các quy định của pháp luật để
làm cơ sở áp dụng vào đời sống,
hạn chế được các hành vi vi
phạm pháp luật trong hội viên
phụ nữ; qua đó phát huy hiệu
quả vai trò phụ nữ nòng cốt
trong công tác phát hiện, tố giác
tội phạm tại địa bàn khu dân cư.

THỦY NGUYỄN

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2018
* Liên đoàn Lao động huyện trao 3 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn
Liên đoàn Lao động huyện
Đam Rông đã và đang tổ chức
nhiều hoạt động thiết thực trong
Tháng Công nhân năm 2018.
Cụ thể, các tổ chức công đoàn
cơ sở đã treo được 60 băng rôn,
khẩu hiệu tuyên truyền dọc các
tuyến đường Trung tâm Hành
chính huyện, tại các cơ quan,
đơn vị; tổ chức các hoạt động

giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể
dục thể thao; thăm hỏi, động
viên đoàn viên có hoàn cảnh
khó khăn, hoạn nạn. Ngoài ra,
Liên đoàn Lao động huyện còn
tổ chức 2 đợt kiểm tra, giám
sát việc thực hiện chế độ chính
sách đối với cán bộ, viên chức,
công nhân và người lao động
tại 2 đơn vị là Trung tâm Quản

lý và Khai thác công trình công
cộng huyện và Công ty Cổ phần
thủy điện Trung Nam K’rông
Nô 2&3.
* Hưởng ứng Tháng Công
nhân năm 2018, Liên đoàn Lao
động huyện Đam Rông vừa trao
3 suất quà, mỗi suất trị giá 500
nghìn đồng cho các đoàn viên

nghèo có hoàn cảnh khó khăn
tại các cơ quan, đơn vị. Đây
là những phần quà tuy không
lớn nhưng đã góp phần chia sẻ
những khó khăn với đoàn viên
trong cuộc sống. Được biết, các
suất quà này được Liên đoàn Lao
động tỉnh Lâm Đồng phân bổ hỗ
trợ các đoàn viên khó khăn.
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Phật giáo Đà Lạt với các hoạt động xã hội
Trung bình mỗi năm, Ban Trị sự
Phật giáo Đà Lạt vận động cả
tỷ đồng từ các chùa, thiền viện
cùng phật tử gần xa cho công
tác từ thiện và các hoạt động
xã hội trên địa bàn.

T

heo Ban Trị sự Giáo hội
Phật giáo Việt Nam thành
phố Đà Lạt, toàn thành
phố hiện nay có trên 50
cơ sở phật giáo, trong đó có 2 thiền
viện, 44 chùa, 7 tịnh xá, 2 niệm phật
đường và các tịnh thất với gần nghìn
tăng ni tu tập cùng một lượng lớn
người dân trên địa bàn là phật tử.
Như Đại đức Thích Vạn Trí,
Trưởng ban Trị sự - Giáo hội Phật
giáo Việt Nam thành phố Đà Lạt
cho biết, Ban Trị sự trong quá trình
hoạt động luôn vận động tăng ni
và phật tử thực hiện tốt Luật Tín
ngưỡng tôn giáo, chấp hành tốt
Hiến chương của Giáo hội Phật
giáo Việt Nam và pháp luật nhà
nước trong tinh thần đạo pháp đồng
hành cùng dân tộc.
Những năm gần đây, Giáo hội
Phật giáo Việt Nam thành phố Đà
Lạt đã có những bước phát triển tích
cực về mọi mặt, trong Phật sự cũng
như trong các hoạt động xã hội và
công tác từ thiện.
Với mục đích đào tạo những thế
hệ tăng ni có trình độ Phật học lẫn
kiến thức văn hóa nói chung, Ban
Trị sự lâu nay đã duy trì rất tốt hoạt
động của Trường Trung cấp Phật
học Lâm Đồng tại Đà Lạt. Học viên

ở đây không chỉ là tăng ni sinh tại
Đà Lạt, trong tỉnh mà còn đến từ
nhiều tỉnh thành trong nước, hầu hết
các tăng ni sinh khi học ở đây được
các chùa, thiền viện trên địa bàn đài
thọ, tạo điều kiện về việc cư trú, sinh
hoạt hàng ngày cho việc học.
Ban Trị sự cũng vận động các cơ
sở chùa chiền, thiền viện trên địa
bàn tích cực trùng tu, sửa chữa, xây
dựng mới các cơ sở khang trang
(ước tính trong năm 2017 vừa qua
khoảng 10 tỷ đồng) nhằm đem lại
mỹ quan chung cho thành phố.
Không ít chùa, thiền viện trên thành
phố hiện nay đang là những điểm
du lịch nổi tiếng của thành phố Đà
Lạt, hằng năm thu hút một lượng
lớn du khách, khách hành hương
đến viếng.
Để gắn kết với các hoạt động xã
hội, Ban Trị sự tích cực vận động
các chư tôn đức tăng ni tham gia
lớp bồi dưỡng Luật Tín ngưỡng tôn
giáo do Sở Nội vụ Lâm Đồng phối
hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ tổ
chức tại Đà Lạt.
Các chư tôn đức là đại biểu Hội
đồng nhân dân các cấp và tham gia
các ban, ngành, đoàn thể của địa
phương đã thực hiện đúng trách
nhiệm của mình, tham gia đầy đủ
các kỳ họp, tích cực đóng góp ý
kiến xây dựng để địa phương ngày
càng phát triển.
Ban Trị sự cũng phối hợp với
các cơ quan, ban, ngành của tỉnh
và thành phố giải quyết các vấn đề
khiếu nại, phát sinh nhằm ổn định
sinh hoạt ở các tự viện.
Đặc biệt, những năm gần đây rất

Tặng quà từ thiện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Lâm Đồng. Ảnh: V.T

nhiều chùa, thiền viện mở các đợt
sinh hoạt văn hóa Phật giáo cho phật
tử trong các dịp lễ, tết như các hoạt
động biểu diễn văn nghệ, tổ chức
vui trung thu, múa lân, phát quà cho
thiếu nhi..., tổ chức triển lãm cây
cảnh, thư pháp, thu hút đông đảo
quan khách tham quan.
Đặc biệt các chùa, các thiền viện
trong năm còn thường xuyên tổ
chức các khóa tu ngắn rộng rãi cho
phật tử và cho mọi người dân trong
cộng đồng, đặc biệt là lứa tuổi thanh
thiếu niên, nhằm truyền bá giáo lý
từ bi của nhà Phật, vận động sống
xanh, sạch, bảo vệ môi trường; hình
thành nền tảng đạo đức công dân tốt
trong xã hội.
Trong công tác từ thiện nhân đạo
- một thế mạnh của Phật giáo Lâm
Đồng, những năm gần đây như Đại
đức Thích Vạn Trí cho biết, trung
bình mỗi năm Ban Trị sự Giáo hội

Phật giáo Việt Nam thành phố Đà
Lạt vận động được khoảng 1 tỷ đồng
cho các hoạt động này.
Như năm 2017 vừa qua, Giáo hội
Phật giáo Việt Nam thành phố Đà
Lạt từ nguồn vận động của mình đã
đóng góp trên 260 triệu đồng ủng hộ
đồng bào phía Bắc và miền Trung bị
thiên tai lũ lụt. Trong tỉnh, Ban Từ
thiện của Giáo hội Phật giáo Việt
Nam thành phố Đà Lạt phối hợp với
Ban Từ thiện Phật giáo tỉnh đi thăm
và tặng quà trị giá trên 240 triệu
đồng cho người nghèo, bà con vùng
sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số,
những trường hợp khó khăn, bệnh
tật, hoàn cảnh neo đơn...
Ban Trị sự còn hưởng ứng lời kêu
gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam thành phố Đà Lạt vận
động đóng góp Quỹ Vì người nghèo
của thành phố 20 triệu đồng.
Cùng đó, các chùa, thiền viện

trên địa bàn còn trực tiếp vận động
phật tử đi thăm, phát quà cho đồng
bào lũ lụt, hỗ trợ xây dựng nhà tình
thương, tham gia đóng góp tại các
địa phương trên hàng chục tỷ đồng.
Cùng đó, rất nhiều chùa, thiền
viện trên địa bàn Đà Lạt nhiều năm
nay còn có chương trình hỗ trợ học
tập cho sinh viên, học sinh nghèo
vượt khó học giỏi trên địa bàn, cụ
thể là tặng học bổng, hỗ trợ tiền xe
đi về, tổ chức khen thưởng cho sinh
viên, học sinh đạt thành tích cao
trong học tập vào dịp đầu năm học,
tổng số tiền này theo Ban Trị sự,
mỗi năm cũng trên 500 triệu đồng.
Rất nhiều chùa, tịnh xá còn nhận
hỗ trợ người già cô đơn, bệnh tật
trên địa bàn, nhận chăm nuôi trẻ
mồ côi, đưa các cháu đến trường
học hằng ngày.
Trong năm nay, để chào mừng
125 năm thành phố Đà Lạt hình
thành và phát triển, Ban Trị sự Giáo
hội Phật giáo Việt Nam thành phố
Đà Lạt cho biết sẽ phối hợp với Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc thành phố vận
động tài trợ xây dựng 2 căn nhà tình
thương trên địa bàn Đà Lạt, mỗi nhà
sẽ được hỗ trợ 70 triệu đồng.
“Chúng tôi có mối quan hệ chặt
chẽ với chính quyền các cấp. Trong
quá trình hoạt động, chúng tôi nhận
được rất nhiều sự quan tâm, hỗ trợ
tích cực của các đoàn thể, của các
cấp chính quyền. Thành phố luôn
tạo điều kiện tốt để Giáo hội Phật
giáo Việt Nam thành phố Đà Lạt
phát triển tốt đẹp” - Đại đức Thích
Vạn Trí khẳng định.
VIẾT TRỌNG

Người khuyết tật tìm kiếm cơ hội bán hàng trên Internet

C

hị Bùi Xuân Thy Phụng, hội
viên Hội Người khuyết tật
TP Bảo Lộc, người hiện có
nghề làm móc len. Các sản phẩm
của chị độc đáo về mẫu mã, đẹp về
hình thức. Tuy nhiên, chị Phụng lại
đang gặp khó khăn trong việc tìm
kiếm thị trường đầu ra cho sản phẩm.
Mới đây, chị tham gia lớp học bán
hàng online do Trung tâm Đào tạo
Sao Mai và Hội Người khuyết tật TP
Bảo Lộc tổ chức tại TP Bảo Lộc, với
mong muốn học hỏi kinh nghiệm bán
hàng từ những người đi trước, cũng
như tìm kiếm những khách hàng tiềm
năng trên Internet. “Tôi sức khỏe thì
yếu, đi lại cũng rất khó khăn. Nếu bán
được các sản phẩm do mình làm ra
thì cuộc sống sẽ đỡ vất vả hơn”, chị
Phụng cho biết.
Một người khuyết tật khác là anh
Đinh Trường Giang, người có hơn
20 năm sửa chữa đồng hồ, đến với
lớp học bán hàng online để học cách
giao lưu, kết bạn với những người
cùng nghề thông qua Internet; từ
đó, học cách tìm kiếm thêm khách
hàng. Có cùng mong muốn như
chị Phụng, anh Giang, bà Nguyễn
Thị Bích Liên, hội viên Hội Người
khuyết tật TP Bảo Lộc, làm nghề
may áo dài, âu phục... bày tỏ: “Tôi
già rồi nên thường đau mỏi lưng,
không thể ngồi may quần áo trong
một thời gian dài. Vì thế, tôi muốn
tìm một công việc nào đó phù hợp

Công nghệ phát triển mở ra những ngành nghề mới. Nghề bán hàng online có thể xem là một điển
hình. Nhiều người đã chọn nghề này để khởi sự kinh doanh, trong đó có cả người khuyết tật.

Các học viên khuyết tật đang trao đổi những kỹ năng bán hàng online. Ảnh: T.Chu

với sức khỏe của mình”. Ông Ngô
Quang Chiếu (thợ cắt tóc), ông Trần
Chí Thành (thợ sửa xe máy), bà
Phạm Thị Thu Nguyệt (thợ may)...
đều có ước muốn sống được bằng
nghề. Chị Vũ Thị Nguyệt Ánh, Chủ
tịch Hội Người khuyết tật TP Bảo
Lộc, chia sẻ: “Vừa qua, ngày 18/4
là Ngày Chăm sóc và Bảo vệ sức
khỏe người khuyết tật Việt Nam.
Nhân ngày này, Hội Người khuyết
tật TP Bảo Lộc đã tổ chức cho các
anh chị em trong Hội đi tham quan

và giao lưu tại Đà Lạt. Chuyến đi đó,
các anh chị em trong Hội ghé thăm
sieuthidalat.com.vn do ông Lê Văn
Tiến, người sáng lập Trung tâm Đào
tạo Sao Mai, quản lý và điều hành.
Ông Tiến chia sẻ với anh chị em
trong Hội về việc bán hàng online”.
Sau lần gặp đó, ông Tiến đã xuống
Bảo Lộc để hướng dẫn trực tiếp cho
các anh chị em trong Hội Người
khuyết tật TP Bảo Lộc cách thức
tận dụng Facebook, Zalo, YouTube,
Website... để triển khai bán hàng

online. “Tôi muốn chia sẻ những cái
mình biết với những người yếm thế,
đặc biệt là người khuyết tật, giúp họ
biết sử dụng công nghệ, ứng dụng
công nghệ để làm những công việc
nuôi sống bản thân, phát triển bản
thân. Công nghệ giúp giảm bớt sức
người, giảm bớt sự khó khăn về đi
lại của người khuyết tật”.
Ông Tiến đã chia sẻ các kỹ năng
xây dựng thương hiệu cá nhân trên
Facebook, cách tìm kiếm sản phẩm
và chọn sản phẩm để kinh doanh,
cách tiếp cận hàng triệu khách hàng
tiềm năng trên Internet với các anh
chị em trong Hội Người khuyết tật
TP Bảo Lộc. Theo kinh nghiệm bản
thân, ông Tiến cho rằng, bán hàng
online có khả năng tự khởi nghiệp rất
cao, ai cũng có thể kinh doanh được,
vì không tốn quá nhiều chi phí, vấn
đề là người khởi nghiệp nên tìm hiểu
và tạo lập các đầu mối mua hàng đầu
vào, cũng như hiểu biết thấu đáo cách
tìm nguồn hàng giá gốc, biết mặt
hàng nào hiện đang bán chạy ngay
khi chỉ cần nhìn thấy quảng cáo trên
mạng, biết sử dụng thành thạo các
công cụ bán hàng online như Zalo,
Facebook, Website... và chạy quảng
cáo trên Google, YouTube dễ dàng.
Bên cạnh đó, người khởi nghiệp cũng

cần học các kỹ năng về quản trị khách
hàng, tìm hiểu kỹ các thông tin khách
hàng và những vấn đề liên quan đến
đơn hàng, các kỹ năng viết bài mô tả
sản phẩm để khách hàng biết đến sản
phẩm, kỹ năng trả lời khách hàng...
Chủ tịch Hội Người khuyết tật TP
Bảo Lộc Vũ Thị Nguyệt Ánh nhận
định: “Tôi nghĩ việc bán hàng online
là phù hợp với người khuyết tật. Bởi,
mọi người có thể bán các mặt hàng
do mình làm ra, cũng có thể bán
nông sản, bán quà quê, hoặc bán các
mặt hàng đã có sẵn trên sieuthidalat.
com.vn”. Chị Ánh nói thêm: “Cái
chúng tôi cần là được hỗ trợ thêm
về cách viết bài, chụp ảnh, livetream,
video clip... giới thiệu sản phẩm”.
Trao đổi về nội dung này, ông Tiến
cho biết: “Điều này phải cần thêm
thời gian. Vì công nghệ nói thì nghe
đơn giản nhưng khi làm thì không
hề đơn giản chút nào. Các anh chị
em trong Hội Người khuyết tật TP
Bảo Lộc cần phải thực hành liên tục,
thường xuyên thì mới tạo thành thói
quen được”.
Với những kiến thức thu nhận
được, phát triển nghề nghiệp cùng
các công cụ thông qua môi trường
mạng đang được những người
khuyết tật ở Bảo Lộc tập trung kết
nối, xây dựng để tìm chỗ đứng riêng
giữa những cơ hội rộng mở…
TRỊNH CHU
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Tan cửa, nát nhà vì “tín dụng đen”
Siêu lãi suất!
Suốt hơn 3 tuần qua, dư luận tại
TP Bảo Lộc hết sức bàng hoàng
khi nghe tin các vụ vỡ nợ với số
tiền huy động lên đến hàng trăm
tỷ đồng. Theo điều tra của chúng
tôi, nguyên nhân dẫn đến các vụ
vỡ nợ là do lãi suất mà các “con
nợ” đưa ra để vay tiền quá cao
(7-8 ngàn đồng/triệu đồng/ngày,
tương đương 7-8 triệu đồng/tỷ
đồng/ngày) nhằm đánh vào lòng
tham của người dân. Có thể nói,
đây là mức lãi suất “siêu khủng”
bằng 21% được các con nợ và chủ
nợ tự thỏa thuận với nhau để vay
và cho vay.

Vì hám lợi, tham gia vào các đường dây “tín dụng đen” (cho vay nặng lãi) đang khiến hàng chục gia
đình ở các xã Đại Lào, Lộc Châu và phường Lộc Tiến… (TP Bảo Lộc) lâm vào cảnh “tan cửa, nát nhà”
khi biết tin các đường dây bị vỡ nợ.

Thấy việc cho vay “ăn nên
làm ra”, những người cho
vay cứ thế dồn toàn bộ tài
sản của gia đình, thậm chí
vay thêm của người thân,
bạn bè, hàng xóm để cho
vay lại kiếm lời. Hậu quả, khi
“giọt nước tràn ly” các con
nợ thông báo vỡ nợ đã đẩy
không ít gia đình lâm vào
cảnh “tan cửa, nát nhà”.
Sau nhiều lần thuyết phục,
chúng tôi đã tiếp cận được với
bà Đặng Thị Linh (ngụ tại thôn
Ánh Mai, xã Lộc Châu). Bà Linh
chính là một trong những “chân
rết” và cũng là nạn nhân của
đường dây vỡ nợ của người phụ
nữ tên Hường. Theo bà Linh thì
bà quen biết bà Hường thông qua
việc làm ăn với bà Trần Thị Kim
Hoàn (một trong những “chân
rết” của bà Hường). Qua nhiều
lần giao dịch, bà Linh nhận thấy
bà Hường rất uy tín khi luôn trả
tiền cả gốc lẫn lãi đúng hạn. Cứ
thế, số tiền giao dịch ngày một
tăng dần lên theo nhu cầu của bà
Hường, từ 1 - 2 tỷ đồng rồi lên
4 - 5 tỷ đồng/lần vay… Bà Linh
cho biết: “Trước khi giao dịch,
bà Hường đưa ra mức lãi suất
vay 7 triệu đồng/tỷ đồng/ngày,
rồi 2 bên ký hợp đồng với cam
kết “sáng vay, chiều trả”. Thời
gian tôi giao dịch với bà Hường
diễn ra suôn sẻ hơn 2 tháng. Đến
ngày 18/4, khi số tiền bà Hường
vay của tôi lên tới 12,8 tỷ đồng và
đến hạn trả tiền thì bà ấy bảo hợp
đồng giao dịch với doanh nghiệp
bị trục trặc nên chưa thể giải ngân
ngay được. Quá thời hạn 2 ngày
nhưng không thấy bà Hường đưa
tiền tới, gọi điện để hỏi lý do thì
bà Hường tắt máy không liên lạc
được. Khi tôi đã tìm đến nhà bà
Hường thì hoảng hốt khi gặp rất
nhiều người cùng hoàn cảnh tìm
bà Hường đòi nợ nhưng không ai
gặp được”.
“Vì số tiền bà Hường quỵt nợ
có đến hơn 8 tỷ đồng tôi vay lại
của người khác, nên từ khi bà ấy
rời khỏi địa phương thì ngày nào
cũng có người tìm đến gia đình
tôi đòi nợ, thậm chí họ còn thuê
cả “giang hồ” đến uy hiếp. Sống
trong hoàn cảnh vừa bị mất tiền,
lại bị các chủ nợ uy hiếp, khủng

Hợp đồng vay tiền và đơn tố cáo của các chủ nợ mà chúng tôi thu thập được. Ảnh: H.Đ

bố tinh thần khiến mọi người
trong gia đình luôn bất an, lo sợ.
Đường cùng, tôi phải treo bảng
bán căn nhà đang ở để trả bớt nợ
cho người ta. Nếu không lấy được
tiền, rồi đây không biết cả gia
đình tôi lấy gì để sinh sống làm
ăn…” - bà Linh uất nghẹn.
Ngoài bà Linh, thì đường dây
vỡ nợ này còn đẩy nhiều người
vì “hám lợi” lâm vào cảnh trắng
tay phải bán nhà, bán đất để trả
nợ. Là một trong những nạn nhân
bị quỵt nợ, bà Nguyễn Thị Hương
(59 tuổi, ngụ tại Thôn 2, xã Đại
Lào), nói trong nước mắt: “Khi
chị Trần Thị Kim Hoàn, một
người hàng xóm của tôi (“chân
rết” trong đường dây của người
phụ nữ tên Hường - PV) đến đặt
vấn đề với tôi vay tiền với lý do
“vay cho người em làm trong
ngân hàng để đáo hạn cho các
doanh nghiệp” và nói chỉ vay
trong thời hạn vài ngày rồi sẽ trả
lãi cho tôi xứng đáng, nên sẵn có
700 triệu đồng tích góp được tôi
đưa cho chị Hoàn vay để kiếm ít
đồng lãi. Cứ thế, 700 triệu đồng
này, tôi cho chị Hoàn vay hơn 10
lần và lần nào chị ấy cũng trả cả
gốc và lãi đúng hạn. Đến ngày
18/4/2018, chị Hoàn tới nhà vay
của tôi 1,4 tỷ đồng và làm hợp
đồng vay với thời hạn 1 tháng.
Ai ngờ mới vay được 3 ngày, khi
tôi đi ngang qua nhà chị Hoàn thì
thấy một số người đang dọn đồ
đạc, hỏi ra mới biết họ đến xiết
nợ. Nghĩ mình bị lừa, nên tôi đã
gọi điện thoại hỏi thì chị ấy nói
“chị ơi em mất hết tiền rồi”. Từ
lúc mất tiền, ngày nào tôi cũng bị
chồng trách móc, xỉ vả khiến tôi
nhiều lần “tăng xông” phải nhập
viện. Vì nợ nần bao vây, nhiều
lúc tôi muốn tìm đến cái chết cho
xong chuyện…”.
Trong vai một người tìm mua

nhà, chúng tôi đã tiếp cận được
ông Đinh Trọng Dánh (80 tuổi,
ngụ thôn Tân Bình, xã Lộc Châu).
Ông Dánh là chồng bà Phan Thị
Phượng, một trong những “chân
rết” trong đường dây vỡ nợ của
người phụ nữ tên Dung. Theo ông
Dánh thì hiện tại bà Phượng (vợ
ông Dánh) đang bị bà Dung nợ số
tiền lên đến hơn 15 tỷ đồng. Hầu
hết số tiền này, được bà Phượng
vay của người dân với lãi suất từ
2 - 3 triệu đồng/tỷ/ngày rồi cho
vay lại để lấy phần trăm chênh
lệch. “Hơn 20 ngày qua, ngày nào
cũng có người đến nhà đòi nợ nên
vợ tôi phải chọn cách tạm lánh đến
nhà bà con. Tôi tuổi cao, suốt ngày
phải tiếp các chủ nợ đến đòi tiền
mà muốn phát điên. Từ đó đến nay,
trong nhà không còn gì ăn, may
mà hàng xóm thương tình người
cho ít gạo, bó rau để tôi sống qua
ngày…” - ông Dánh xót xa.

“Câu cá” không cần mồi!
Để làm rõ nguyên nhân các
vụ vỡ nợ, ngoài việc tìm đến
các “chân rết” cũng như những
người dân cho vay đang lâm vào
cảnh “tán gia bại sản”, chúng tôi
còn tìm mọi cách để gặp chủ các
đường dây vay nóng. Qua điều tra
của chúng tôi, người phụ nữ tên
Hường có tên đầy đủ là Nguyễn
Thị Thu Hường (35 tuổi, ngụ tại
số nhà 171, đường Nguyễn Tuân,
phường Lộc Tiến). Khi chúng tôi
tìm đến nhà bà Hường, đúng như
những gì những người bị quỵt nợ
cung cấp thì người phụ nữ này đã
rời khỏi nhà từ lâu. Theo các hàng
xóm cho biết, trước đây bà Hường
làm nghề buôn bán nhỏ, không
có nghề nghiệp ổn định. Nhưng
khoảng 1 năm này, bà sắm cả xe
con nên ai cũng tỏ vẻ nghi ngờ.
Khi biết bà Hường trốn khỏi địa
phương thì họ mới vỡ lẽ.

Qua xác minh, trước khi hình
thành đường dây “vay nóng”, bà
Hường dường như tay trắng. Để
huy động vốn, bà ta đã gắn cho
mình cái mác “chủ dịch vụ đáo
hạn ngân hàng với các doanh
nghiệp làm ăn lớn”; đồng thời,
lôi kéo thêm các “chân rết” cùng
tham gia vào đường dây “tín dụng
đen” của mình. Để tạo uy tín, lòng
tin đối với mọi người, bà Hường
đã đưa ra điều khoản trong hợp
đồng vay tiền là “sáng vay, chiều
trả cả gốc lẫn lãi”. Với chiêu thức
này, bà Hường vay tiền của người
này rồi trích ra trả lãi cho người
kia theo hình thức “xoay vòng”.
Số tiền còn lại, bà đưa cho người
khác vay lại với lãi suất cao (từ 12
- 15 triệu đồng/tỷ/ngày). Cứ thế
“lãi mẹ, đẻ lãi con” khiến số tiền
thực vay và tiền “ảo” (tiền lãi)
ngày một lớn dần. Đến lúc vì số
nợ quá lớn không có khả năng chi
trả buộc phải thông báo vỡ nợ và
rời khỏi địa phương. Theo thống
kê của các chủ nợ thì số tiền bà
Hường vay của họ (cả gốc và lãi)
đến thời điểm rời khỏi địa phương
lên tới con số gần 100 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Xuân Thưởng,
một người bị bà Hường quỵt nợ
số tiền 12,8 tỷ đồng (ngụ tại thôn
Ánh Mai, xã Lộc Châu) tố cáo:
“Mỗi lần vay tiền, tôi đều yêu
cầu bà Hường làm hợp đồng và
có chữ ký giữa hai bên. Suốt hơn
1 tháng làm ăn với bà Hường tôi
thấy rất uy tín, nên số tiền tôi cho
bà ấy vay cứ thế tăng lên theo
cấp số nhân. Ngày 18/4/2018, bà
Hường làm hợp đồng vay của tôi
số tiền 12,8 tỷ đồng. Đến hẹn trả
tiền, bà ta đã cắt đứt liên lạc và
đi khỏi địa phương cho đến tận
bây giờ. Hiện, tôi đã làm đơn tố
cáo gửi cơ quan công an và Viện
Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng
về hành vi của bà Hường”.

Từ những hợp đồng vay tiền
giữa bà Nguyễn Thị Thu Hường
với một số chủ nợ mà chúng tôi
có trong tay cho thấy, tính pháp
lý của các hợp đồng này không
cao. Điều đó được thể hiện khi
hợp đồng được phác thảo rất sơ
sài, chỉ có tên, số chứng minh
nhân dân người vay và người cho
vay; không có tài sản thế chấp…
chưa kể hầu hết tên hợp đồng đều
sai chính tả “Hợp đồng vay tièn”.
Ngoài đường dây bà Hường,
hiện nay, dư luận cũng đang xôn
xao về một đường dây vỡ nợ
khác có liên quan đến người phụ
nữ tên Dung với số tiền lên đến
khoảng 150 tỷ đồng. Đường dây
này có ít nhất 7 “chân rết” trực
tiếp huy động tiền làm ăn với bà
Dung. Ngoài bà Phan Thị Phương
và một người phụ nữ tên Hạnh
(“chân rết” của bà Dung cùng ngụ
thôn Tân Bình, xã Lộc Châu) lâm
vào cảnh nợ nần phải bán đất, bán
nhà để trả nợ thì các “chân rết”
còn lại vẫn “bình chân như vại”.
Chúng tôi cũng đã tìm mọi cách
để tiếp cận với các “chân rết” này
nhưng bất thành. Mặc dù bà Dung
vay tiền đến hẹn không trả, trong
khi liên tục bị người khác đến đòi
nợ nhưng các “chân rết” đường
dây này vẫn chưa ai có đơn tố cáo
gửi cơ quan chức năng.
Theo chân một cán bộ điều tra,
chúng tôi tiếp cận được người phụ
nữ tên Dung đứng đầu đường dây
“tín dụng đen” này. Bà Dung có
tên đầy đủ là Hồ Thị Mỹ Dung
(ngụ tại khu Thánh Tâm, phường
Lộc Tiến). Qua trao đổi, bà Dung
thừa nhận đã có hơn 10 năm kinh
nghiệm theo nghề “tín dụng đen”.
Hiện tại, các con nợ đang vay của
bà một khoản tiền rất lớn chưa thể
thống kê đầy đủ, song ước hơn
100 tỷ đồng. Trong khi đó, bà cũng
đang nợ của những người khác
một khoản tiền không hề nhỏ, có
những người lên đến hàng chục tỷ
đồng. Bà Dung cho biết: “Tôi vẫn
biết cho vay lãi suất cao là vi phạm
pháp luật, nhưng đã làm ăn thì giữa
tôi và các “bạn hàng” đều phải chấp
nhận. Mặc dù nợ nần đang bao vây,
nhưng giữa tôi và các bên (người
cho bà Dung vay tiền và người bà
Dung cho vay tiền - PV) đều đã có
sự thông nhất không kiện cáo lẫn
nhau. Chúng tôi cho nhau thời gian
để cùng khắc phục hậu quả. Việc
này khi Công an Bảo Lộc mời lên
làm việc, tôi cũng đã có trình bày”.
Trao đổi vấn đề này với chúng
tôi, Công an TP Bảo Lộc cho
biết: “Thời gian qua, đơn vị đã
nhận được một số đơn tố giác của
người dân liên quan đến các vụ vỡ
nợ. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu và
xem xét, đơn vị nhận thấy số tiền
quá lớn và vượt quá thẩm quyền
nên đã chuyển đơn tới Công an
tỉnh Lâm Đồng để xác minh làm
rõ theo quy định. Tới đây, nếu có
thêm đơn tố giác của người dân
liên quan đến các vụ vỡ nợ thì
đơn vị sẽ hướng dẫn người dân
liên hệ trực tiếp với Công an tỉnh
để làm việc!”.
Phóng sự điều tra:
HẢI ĐƯỜNG
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Chủ động ứng phó trong mùa mưa bão

N

hân 72 năm Ngày truyền thống
phòng, chống thiên tai của Việt
Nam (22/5/1946 - 22/5/2018), Chủ
tịch nước Trần Đại Quang gửi thư biểu
dương đồng bào và chiến sĩ cả nước đã
không quản hy sinh gian khổ, nỗ lực làm
tốt công tác phòng, chống thiên tai trong
năm 2017 vừa qua. Đây là năm các cơn
bão và áp thấp nhiệt đới trên biển Đông
gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.
Tại địa phận tỉnh Lâm Đồng, tính riêng
vào đầu tháng 11/2017, tâm bão số 12 đi
qua đã gây thiệt hại ở huyện Lạc Dương
và huyện Đam Rông giá trị khoảng 255 tỷ
đồng, làm 3 người chết. Trước đó, vào giữa
tháng 10/2017, mưa lớn xảy ra trên diện
rộng, gây ra tình trạng lũ quét, ngập cục bộ
tại các xã Đà Loan, Đa Quyn (huyện Đức
Trọng), ngập úng các vùng lúa tại huyện
Cát Tiên.
Đáng kể thời gian vào đầu tháng 8 đến
tháng 10/2017, “tình trạng sạt lở diễn ra ở
nhiều vị trí sông, suối, bờ đất ta luy, các
tuyến đường đèo - đoạn qua vùng đồi núi
có độ dốc lớn trên Quốc lộ 20, 27, 28…
Ở huyện Lâm Hà xảy ra nứt đất các khu
vực thôn Yên Thành, xã Đạ Đờn; thôn
Tân Hiệp, xã Tân Văn; Tổ Dân phố Đống
Đa, thị trấn Nam Ban… đã vùi lấp cây
trồng, gây mất an toàn nhà cửa của nhiều
hộ dân và công trình giao thông…”, báo
cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên
tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng
cho biết.
Theo đó, Ban cũng đã thống kê những
thiệt hại cụ thể trong mùa mưa bão năm
2017 trên địa bàn Lâm Đồng gồm: 24 đợt
mưa lớn, mưa đá, lốc xoáy, sét đánh, lũ
quét, sạt lở đất… ước tổng giá trị thiệt hại
291 tỷ đồng, làm 5 người chết. Đáng kể
những thiệt hại gồm: hơn 280 căn nhà, gần
260 ha lúa, 565 ha rau, màu và cây trồng

Dự báo trong mùa mưa bão năm 2018 sẽ diễn biến phức tạp, đặt ra những khó
khăn và thách thức mới, đòi hỏi các cấp, ngành, toàn bộ hệ thống chính trị và
người dân trên địa bàn Lâm Đồng tiếp tục vào cuộc đồng bộ, quyết liệt hơn nữa,
nhằm thực hiện tốt nguyên tắc “chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc
phục khẩn trương, hiệu quả”…

Lâm Đồng tiếp tục triển khai Đề án phát triển hệ thống ao, hồ nhỏ, góp phần giảm thiểu thiệt hại
do thiên tai gây ra. Ảnh: V.V

hàng năm, gần 50 ha nhà kính trồng rau
và hoa, 300 tấn cá tầm, hơn 1.300 con gia
súc, gia cầm…
Đến thời điểm các tháng đầu năm 2018,
thiên tai tiếp tục gây hại trên các khu vực
của tỉnh Lâm Đồng với 3 đợt lốc xoáy tại
huyện Đạ Huoai, Đam Rông làm gần 60
căn nhà tốc mái, 30 ha điều, sầu riêng,
các loại cây ăn quả khác bị ngã đổ; 1
đợt mưa lớn ngập úng hơn 130 ha lúa tại
huyện Cát Tiên; 1 vụ sạt lở đất tại huyện
Lâm Hà vùi lấp 10 ha cà phê, ách tắc 1,8
km đường giao thông… ước tổng thiệt hại
gần 10 tỷ đồng.

Khi thiên tai xảy ra - tính riêng năm
2017, lực lượng vũ trang tỉnh Lâm
Đồng đã huy động gần 500 lượt bộ
đội và 1.340 dân quân tự vệ triển
khai kịp thời các giải pháp cứu hộ,
cứu nạn, khắc phục hậu quả, giảm
thiểu tối đa thiệt hại, nhanh chóng
ổn định cuộc sống người dân.
Đặc biệt, việc xả lũ hồ Thủy điện Đa Nhim
đã được điều tiết lưu lượng nhỏ từ nhiều ngày
trước khi đón cơn bão số 12 đổ bộ về, nên đã

hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản. Và
cùng thời gian này, UBND tỉnh Lâm Đồng đã
phân bổ hơn 18 tỷ đồng nguồn vốn hỗ trợ của
Thủ tướng Chính phủ cho các địa phương sử
dụng để nạo vét hồ chứa, kênh dẫn, đào hơn
500 ao, hồ nhỏ, sửa chữa một số công trình
thủy lợi…, tăng diện tích phục vụ tưới tiêu sản
xuất lên hơn 2.400 ha. Về thiệt hại riêng trong
cơn bão số 12 xảy ra (vào đầu tháng 11/2017),
UBND tỉnh Lâm Đồng còn hỗ trợ hơn 14,5 tỷ
đồng cho các địa phương khắc phục hậu quả.
Trong thư của Chủ tịch nước Trần Đại Quang
nhân Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai
nêu trên, đã lưu ý trong thời gian tới, tình hình
thiên tai sẽ ngày càng diễn biến phức tạp, cần
tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hợp đồng
chặt chẽ, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”,
nâng cao năng lực chủ động ứng phó của người
dân, nhằm giảm đến mức thấp nhất về thiệt hại
do thiên tai gây ra. Theo nội dung thư của Chủ
tịch nước, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai
và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng triển khai
nhiệm vụ trong mùa mưa bão năm 2018 với việc
kiện toàn và phân công trách nhiệm từng thành
viên; thực hiện nghiêm túc trực ban 24/24 giờ;
phối hợp với các địa phương, đơn vị xử lý trước
những công trình, điểm xung yếu có nguy cơ xảy
ra lũ quét, sạt lở đất; triển khai hiệu quả việc thu
quỹ phòng, chống thiên tai.
Bên cạnh đó, Ban còn tích cực phối hợp với
các địa phương và cơ quan chuyên ngành tiếp
tục hướng dẫn nông dân chuyển đổi cơ cấu
cây trồng phù hợp với tình hình diễn biến thời
tiết, đặc biệt tập trung sử dụng các giống lúa
ngắn ngày để canh tác trong vụ Hè thu. Đồng
thời, Ban đẩy mạnh việc thực hiện các Đề án
“Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý
rủi ro thiên tai”; “Hỗ trợ phát triển hệ thống
ao, hồ nhỏ phục vụ chương trình xây dựng
nông thôn mới đến năm 2020” theo hình thức
“Nhân dân làm công trình, Nhà nước hỗ trợ
VĂN VIỆT
ca máy”…

Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và những vấn đề cần quan tâm

B

à Hoàng Thị Khiêm - Phó Chủ tịch
UBMTTQ tỉnh Lâm Đồng cho rằng:
Về hoạt động giám sát trong dự thảo
luật quy định việc chủ tịch UBND đặc khu
được giao quá nhiều thẩm quyền mang tính
vượt trội, nhiều lĩnh vực không nằm trong
tầm quản lý, chịu trách nhiệm của chủ tịch
UBND cấp tỉnh nhưng cơ chế giám sát như thế
nào chưa được định hình trong Dự thảo luật.
Đặc biệt, việc có nhiều ưu đãi, quyền hạn mà
không kiểm soát được cũng sẽ dẫn đến hiệu
quả không cao, do vậy việc giám sát cụ thể
nhằm để hạn chế các vi phạm của chính quyền
đặc khu là rất cần thiết. Để tạo tính đột phá
nên bỏ cơ chế HĐND đặc khu vì theo như Dự
thảo thì HĐND đặc khu mang tính hình thức
và tính chất phục vụ với mục đích để phù hợp
với Luật Tổ chức chính quyền địa phương…
Về thời hạn sử dụng đất, tại Điều 32 quy
định: Tính vượt trội ở các khu hành chính kinh tế đặc biệt chính là tổng hợp các chính
sách ưu tiên, ưu đãi và cơ chế thực hiện thuận
lợi và nhanh chóng, chứ không chỉ là ở thời
hạn sử dụng đất. Vì vậy, đối với thời hạn sử
dụng đất trong luật này nên theo quy định của
pháp luật hiện hành (tối đa là 70 năm), trong
đó giao thẩm quyền cho chủ tịch UBND đặc
khu quyết định thời hạn cụ thể cho từng dự
án đầu tư một cách phù hợp. Không nên đưa
trường hợp đặc biệt “ không quá 99 năm” vào
Dự thảo Luật, vì như vậy sẽ tạo ra cơ chế đặc
thù xin - cho ở cả 2 cấp (thẩm quyền chủ tịch
đặc khu và Thủ tướng Chính phủ).
Trao đổi về phạm vi điều chỉnh và đối tượng
áp dụng của Dự thảo Luật, ông Hoàng Bình -

Dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt là dự án luật khó, phức tạp, trong đó
có nội dung lớn về mô hình tổ chức chính quyền địa phương, thời hạn sử dụng đất.
Rất nhiều ý kiến góp ý xây dựng nhằm hướng đến xây dựng mô hình chính quyền
địa phương tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thu hút đầu tư, đảm bảo các vấn đề về môi
trường, an sinh xã hội.

Ông Hoàng Bình góp ý
xây dựng luật.
Ảnh: N.T

thành viên Tổ Tư vấn pháp luật Đoàn ĐBQH
Lâm Đồng chia sẻ: Chúng tôi nhận thấy Dự
thảo Luật đã quy định cụ thể về phạm vi điều
chỉnh và đối tượng áp dụng cho 3 đơn vị hành
chính - kinh tế đặc biệt là Vân Đồn, Bắc Vân
Phong và Phú Quốc. Thiết nghĩ, xây dựng
luật là hoạt động lập pháp của Quốc hội, còn
việc thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc
biệt nào, thời gian nào là việc của Chính phủ,
chúng ta không nên nhập nhằng hoạt động
lập pháp với công việc hành pháp của Chính
phủ. Hơn nữa, có ai lường trước những diễn
biến nhanh chóng của bối cảnh chính trị - kinh

tế thế giới để khẳng định rằng Việt Nam chỉ
phát triển có 3 đơn vị hành chính - kinh tế
đặc biệt trên. “Dự thảo Luật vẫn quy định có
văn phòng HĐND và văn phòng UBND đặc
khu riêng như vậy là không phù hợp với chủ
trương tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế
theo tinh thần của Nghị quyết TW 6 khóa
XII, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu” - ông
Hoàng Bình nhấn mạnh.
Luật gia Bùi Thanh Long thì cho rằng, tại
Khoản 2 không ghi “thủ tục hành chính thuận
lợi” mà nên quy định là “thủ tục hành chính
đặc biệt” thành “Chính quyền địa phương ở

đặc khu có bộ máy quản lý hành chính tinh
gọn; có thẩm quyền phù hợp, hiệu lực, hiệu
quả; được áp dụng thủ tục hành chính đặc
biệt, đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư, tổ chức
và cá nhân”. Vì nếu chỉ nói là thủ tục hành
chính thuận lợi thì chẳng lẽ các thủ tục hành
chính khác lâu nay là không thuận lợi trong
khi Nhà nước chủ trương là cải cách thủ tục
hành chính sao cho thuận lợi?
Còn Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn
ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng
Nguyễn Tạo phân tích: Điều 75 quy định Tổ
chức và hoạt động của viện kiểm sát nhân
dân (VKSND) đặc khu, so với quy định về
tổ chức và hoạt động của TAND đặc khu thì
VKSND đặc khu Dự thảo Luật quy định rút
gọn quá, chưa chặt chẽ, do đó đề nghị Ban
soạn thảo thiết kế phần tổ chức và hoạt động
của VKSND đặc khu phải tương đồng với
quy định về tổ chức và hoạt động của TAND
đặc khu. Tại Điều 65 quy định về công khai,
minh bạch trong hoạt động của chính quyền
địa phương ở đặc khu đề nghị Ban soạn thảo
viết lại như sau: “Chính quyền địa phương ở
đặc khu và các cơ quan, đơn vị trực thuộc có
trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để công
dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin...”. Nếu
quy định chủ tịch UBND đặc khu xây dựng
đề án vị trí việc làm tại các cơ quan thuộc bộ
máy giúp việc của HĐND… là mâu thuẫn với
khoản 5 Điều 59. Do vậy, đề nghị Ban soạn
thảo giao thẩm quyền xây dựng Đề án vị trí
việc làm tại cơ quan văn phòng HĐND đặc
khu cho chủ tịch HĐND đặc khu.
NGUYỆT THU
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Khai mạc Hội nghị cấp cao
phòng chống ma túy tiểu vùng sông Mekong

Các đại diện của Việt Nam tham dự hội nghị.

Ngày 21/5, Myanmar tổ chức Hội nghị
quan chức cấp cao các nước tiểu vùng sông
Mekong, Việt Nam và Cơ quan phòng
chống ma túy và tội phạm của Liên hợp
quốc UNODC nhằm đấu tranh phòng chống
ma túy.
Lãnh đạo cấp cao cơ quan hữu trách của
các nước trong khu vực sông Mekong tham
gia Bản Ghi nhớ về hợp tác phòng chống
ma túy (MOU), gồm Campuchia, Trung
Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan, Văn phòng
Thường trực phòng chống tội phạm & ma túy
Việt Nam (SODC) và UNODC, tham dự Hội
nghị cùng nhau thảo luận về đấu tranh phòng
chống ma túy trong khu vực, cũng như đàm
phán một kế hoạch chiến lược mới.
Hội nghị đã xem xét những dữ liệu cập
nhật, thảo luận chi tiết các chiến lược và
chương trình thực thi pháp luật phòng chống
ma túy, tư pháp, y tế và phát triển thay thế,
đồng thời rà soát lại việc thực hiện chiến
lược hiện hành mà các quốc gia thành viên
đã thông qua trước đó.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Myanmar, Thiếu
tướng Aung Soe cho hay: “Thách thức về
ma túy bất hợp pháp không chỉ là vấn đề của
một quốc gia, để đảm bảo sự thành công của
việc thực hiện chiến lược phòng chống ma
túy hiện nay, chúng ta cùng với các đối tác
trong khu vực cần tập trung vào tình hình và
việc thực hiện chiến lược đó. Hội nghị lần
này là một bước tiến để thảo luận về các vấn
đề và ưu tiên với các quốc gia láng giềng và
UNODC, bao gồm tăng cường hợp tác thực
thi pháp luật, tiêu chuẩn đối với cai nghiện
ma túy dựa vào cộng đồng”.
Ông Aung Soe cho biết thêm: “Ưu tiên
hàng đầu đối với Myanmar là một chiến lược
khu vực về kiểm soát tiền chất nhằm làm
giảm nguồn cung hóa chất và các chế phẩm
dược phẩm vào những khu vực sản xuất ma
túy của Tam giác Vàng”.
Theo UNODC, từ lâu nay, khu vực sông
Mekong đã gắn với sản xuất và buôn bán ma
túy bất hợp pháp, mà cụ thể là heroin, nhưng
những năm gần đây khu vực này đang trải
qua một chuyển biến đáng kể khác. Sản xuất
thuốc phiện và heroin gần đây đã giảm, trong
khi các nhóm tội phạm có tổ chức đã gia
tăng đến mức báo động tình trạng sản xuất
và buôn bán từ methamphetamine thấp cấp
dạng viên, đến độ tinh khiết cao dạng tinh thể.
Chỉ trong vài tháng đầu năm 2018, một
số quốc gia tiểu vùng sông Mekong đã bắt
giữ số lượng ma túy tổng hợp vượt qua
tổng số các vụ bắt giữ trong năm 2017,
số lượng lớn methamphetamine có nguồn
gốc từ khu vực Tam giác Vàng đã bị bắt
giữ ở Australia, Nhật Bản, New Zealand,
Malaysia, Indonesia.
Theo đại diện của UNODC, việc chuyển đổi

sang ma túy tổng hợp như methamphetamine
đang gây khó khăn cho các quốc gia trong
công tác xử lý, không những do tính chất
phức tạp đối với việc đấu tranh các cơ sở sản
xuất ma túy bí mật nằm ở khu vực sâu xa mà
có thể di động, mà còn đối với tác động về
sức khỏe của người sử dụng ma túy.
“Theo ước tính gần đây, methamphetamine
và heroin đang chiếm trị giá khoảng 40 tỷ
USD trên thị trường ma túy trong khu vực”,
ông Tào Chí Cường, chuyên gia cố vấn của
UNODC cho hay.
Ông Tào Chí Cường chỉ rõ, sự phối hợp
hiệu quả giữa các quốc gia trở nên thiết yếu
và Bản ghi nhớ (MOU) khu vực Mekong là
một diễn đàn tốt nhất cho sự phối hợp này.
Tuy sự phối hợp thi hành pháp luật là một
phần trong giải pháp tổng thể, nhưng điều
quan trọng là các quốc gia cân nhắc giải
quyết sự gia tăng về nhu cầu ma túy trong
khu vực.
Trong những năm gần đây, Bản ghi nhớ
(MOU) khu vực Mekong đã tạo cơ sở để các
quốc gia thống nhất quy chế hoạt động tiêu
chuẩn (SOP) cho các hoạt động phối hợp
thi hành pháp luật đa quốc gia, tiêu chuẩn
được điều chỉnh và thống nhất về cai nghiện
ma túy dựa vào cộng đồng và cung cấp
khuôn khổ để các quốc gia trao đổi những
ý tưởng và kinh nghiệm về những vấn đề
và giải pháp khác.
Năm ngoái, Bản ghi nhớ khu vực Mekong
đã được đưa vào những khuyến nghị của
Phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng của
Liên hợp quốc về vấn đề ma túy thế giới
(UNGASS), đảm bảo tập trung vào giảm nhu
cầu và giảm thiểu tác động về sức khỏe, cân
nhắc cho các chương trình phát triển thay thế
cho những cộng đồng sản xuất ma túy và tập
trung thực thi pháp luật đối với các nhóm tội
phạm xuyên quốc gia có liên quan đến hoạt
động ma túy bất hợp pháp.
Trong những năm gần đây, thị trường ma
túy trong khu vực đã chuyển biến đáng kể.
Ông Jeremy Douglas, Đại diện UNODC khu
vực phân tích: “Đối phó với tình hình này,
cần phải nhận thức những thực tế khó khăn,
thống nhất những biện pháp mới ở cấp chiến
lược khu vực. Ở Myanmar, điều đó có nghĩa
tập trung vào hòa bình và an ninh ở khu vực
Tam giác Vàng và những nơi có xung đột và
ma túy liên kết với nhau. Đảm bảo quản trị
nhà nước và pháp quyền là yếu tố quan trọng
đối với việc giảm sản xuất và buôn bán ma
túy trong dài hạn”.
Sau Hội nghị MOU, các trưởng đoàn đại
biểu sẽ đến bang Shan và họ sẽ tiếp xúc với
các cộng đồng có liên quan đến sản xuất
thuốc phiện, thảo luận những cơ hội mở rộng
các chương trình hỗ trợ.

THÔNG BÁO MẤT GIẤY CNQSD ĐẤT
Tôi tên: NGUYỄN MINH HOÀNG
- Sinh ngày: 1/1/1958.
CMND số: 024387687, cấp ngày: 14/9/2005, tại Công an TP Hồ Chí Minh.
Thường trú tại: 650 Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố
Hồ Chí Minh.
Hiện đang là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH
Đầu tư Xây dựng Thương mại Sài Gòn, trụ sở đặt tại số 60B đường Nguyễn Văn Thủ,
phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Trong khoảng thời gian từ ngày 10/5/2018 đến ngày 17/5/2018, tôi có đi công tác tại
thành phố Đà Lạt. Trong thời gian trên tôi có làm mất một tập hồ sơ, trong đó có bản
gốc các hồ sơ sau:
1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 410912, số vào sổ cấp GCN QSDĐ:
H00521, do UBND thành phố Đà Lạt cấp ngày 6/3/2006, cập nhật thay đổi chủ sở hữu/
chủ sử dụng ngày 19/3/2012.
2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền
với đất số BQ 044875, số vào sổ cấp GCN: CT00108 do Sở Tài nguyên và Môi trường
tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 4/3/2014.
Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Công an Phường 10, thành phố Đà Lạt xác nhận
cho tôi về việc làm mất bản gốc các hồ sơ nói trên, để tôi bổ sung hồ sơ đề nghị các cơ
quan có thẩm quyền xin cấp lại bản gốc hồ sơ theo quy định.
Kính mong quý cơ quan hỗ trợ giúp đỡ.
Xin trân trọng cám ơn!

THÔNG BÁO V/V GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐĂNG KÝ QSD ĐẤT
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Di Linh thông báo
Ông (bà) Vũ Đình Hùng được UBND huyện Di Linh cấp Giấy chứng nhận QSDĐ số AC
151367 cấp ngày 20/4/2005 tại thửa 305, tờ bản đồ 34C với diện tích: 601 m2 vào sổ theo
dõi số H0 1418/QSDĐ có tên trong sổ địa chính trang 34, quyển 1 Thôn 4, chi tiết như sau:
- Thửa đất số 305, tờ bản đồ số 34C, xã Gia Hiệp, diện tích 601 m2 (400 m2 đất ở + 201
m2 đất trồng cây lâu năm);
- Thời hạn sử dụng lâu dài đối với đất ở và đến ngày 15/10/2043 đất trồng cây lâu năm.
Năm 2010, ông (bà) Vũ Đình Hùng chuyển nhượng QSDĐ cho bà Vũ Thị Kim Loan
thường trú tại thôn Phú Hiệp 1, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, trong quá
trình chuyển nhượng hai bên chưa thực hiện việc chuyển nhượng QSDĐ theo quy định
của pháp luật và ông (bà) Vũ Đình Hùng đã giao giấy chứng nhận QSDĐ cho bà Vũ Thị
Kim Loan.
Hộ Vũ Đình Thường được UBND huyện Di Linh cấp Giấy chứng nhận QSDĐ số AA
174042 cấp ngày 18/8/2004 tại thửa 304, tờ bản đồ 34C với diện tích 898 m2 vào sổ theo
dõi số 1164/QSDĐ có tên trong sổ địa chính trang 181, quyển 2 Thôn 4, chi tiết như sau:
- Thửa đất số 304, tờ bản đồ số 34C, xã Gia Hiệp, diện tích 898 m2 (400 m2 đất ở + 498
m2 đất trồng cây lâu năm);
- Thời hạn sử dụng lâu dài đối với đất ở và đến ngày 15/10/2043 đất trồng cây lâu năm.
Năm 2010, hộ Vũ Đình Thường chuyển nhượng QSDĐ cho bà Vũ Thị Kim Loan thường
trú tại thôn Phú Hiệp 1, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, trong quá trình chuyển
nhượng hai bên chưa thực hiện việc chuyển nhượng QSDĐ theo quy định của pháp luật
và ông (bà) Vũ Đình Thường đã giao giấy chứng nhận QSDĐ cho bà Vũ Thị Kim Loan.
Hiện nay, ông (bà) Vũ Đình Hùng và hộ Vũ Đình Thường ở đâu liên hệ với UBND
xã Gia Hiệp hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Di Linh để lập thủ tục
chuyển nhượng QSDĐ theo quy định của pháp luật.
Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo này được đăng số báo đầu tiên nếu không có tranh
chấp, khiếu nại, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Di Linh sẽ chỉnh lý biến
động hồ sơ địa chính, tham mưu cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng trình Sở
Tài nguyên & Môi trường cấp lại giấy CNQSD đất cho bà Vũ Thị Kim Loan theo quy
định của pháp luật, mọi thắc mắc sau này, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện
Di Linh sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết.
Vừa qua, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bảo Lộc có tiếp nhận hồ
sơ nhận QSD đất của bà Nguyễn Thị Lệ Thúy đối với thửa đất số 127b nay thửa mới
600, tờ bản đồ số 16 (F.137.I.A), diện tích 154 m2 đất CLN, tại phường Lộc Phát (Thửa
đất đã được cấp Giấy chứng nhận QSD đất số G 969144 do UBND thị xã Bảo Lộc cấp
ngày 20/6/1996). Thửa đất này được bà Nguyễn Thị Lệ Thúy nhận sang nhượng của
hộ bà Nguyễn Thị Châu năm 2009 bằng giấy tay (có giao GCN nhưng bà Thúy làm mất
GCN có đơn xác nhận của Công an phường Lộc Phát ngày 22/8/2017), tuy nhiên chưa
thực hiện thủ tục chuyển nhượng theo quy định.
Do hộ bà Nguyễn Thị Châu đã chết có xác nhận của UBND phường Lộc Phát ngày
9/1/2018. Nay Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bảo Lộc thông báo: các
hộ gia đình nếu có tranh chấp thửa 127b nay thửa mới 600, tờ bản đồ số 16 (F.137.I.A),
diện tích 154 m2 đất CLN, tại phường Lộc Phát đã cấp cho hộ bà Châu và những người
có quyền lợi thừa kế thửa đất nêu trên, đề nghị liên hệ chi nhánh để được hướng dẫn giải
quyết hồ sơ theo luật định.
Căn cứ vào điểm b, khoản 2, điều 82, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của
Thủ tướng Chính phủ, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết thông báo này trên các
phương tiện thông tin đại chúng, tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bảo
Lộc, UBND phường Lộc Phát, nếu các tổ chức, cá nhân không đến liên hệ cũng như không
có bất kỳ khiếu nại, phản ánh nào liên quan đến thửa đất nói trên thì chi nhánh sẽ tiến
hành lập thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Lệ Thúy theo quy định.
Mọi thắc mắc, kiến nghị về sau Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bảo
Lộc không giải quyết.

TTXVN

ª PHOÙ TOÅNG BIEÂN TAÄP PHUÏ TRAÙCH: HOÀ THÒ LAN ª GIAÁY PHEÙP XUAÁT BAÛN SOÁ 16/GP - BTTTT NGAØY 4/1/2012 (BOÄ TTTT)
ª SAÉP CHÖÕ ÑIEÄN TÖÛ TAÏI BAÙO LAÂM ÑOÀNG ª IN TAÏI XÍ NGHIEÄP BAÛN ÑOÀ ÑAØ LAÏT
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